
договIр
орендrI  нерухомого майна, що належить до державноi власностi

м. Щнiпроlrстровськ л}  12102_45б4_од < <  02 > > вересня 2011 р.

ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду держмайна Украiъи у
.ЩнiпРопетровськiй областi iдентифiкацiI "rний код е.ЩРПОУ 13467337, мiсцезнаходження якого: м.
Щнiпроrrетровськ вул. Комсомольська, 58 (dалi  Оренdоdавець) в особi
ПsРШOГО ЗасТУпника начальника Васюченка Вiталiя ЮрiЙович4 що знаходиться за адресою :

м. ,Щнirтропетровськ вул. Комсомольська, 58 та дiе на пiдставi "Положення про регiональне
вiддiлепня Фонду держ€tвного майна Украihи" затвердженого Постановою Кабiноту MiHicTpiB
Украiнll вiд 15.06.94р. Nч 412 та наказу регiонального вiддiлення о,Про розподiл обов'язкiв мiж
начЕIльником та заступникtll\ ли начальника регiонального вiддiлення Фонду державного майна
УкраТlrи по .Щнiпропетровськiй областi" та ФОП Павлова Т.В. iдентифiкацiйний код еДРПОУ
2792З16941, мiсцезнаходження якого: 5008б, м. Кривий Рiг, вул. Якiра, 24ll23r(Оалi  Оренdар) в
особi Павловоi Тетяни Володимирiвни , що мешкае: 5008б, м. Кривий Рiг, вул. Якiраr24l!23,
та дiс на пiдставi Свiдоцтва, з iншого боку, уклали цей ,Щоговiр про наведено нижче:

1.прЕдмЕт договору

1.1. ОРендоДавець передае, а Орендар приймае в строково платне користування державне окреме
нер/хOп,!е майно нежитлове примiщення (dапi  Майно) площею 99r9t кв.м., розмiщене за
аДРОСОIО: 50086, м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна,40 на 1 поверсi (ах) 2х поверхового (булинку,
прllмitцення, будiвлi), що перебувае на балансi Криворiзького коксохiмiчного TexHiKyMy
I IП'IетАУ (далi  Балансоугримувач), BapTicTb якого визначена згiдно зi звiтом про оцiнку на
"31 березня" 2011р. i стаrrовить за незапежною оцiнкою 139 73010 грll.
1.2. IVIайно передаеться в оренду з метою: пiд склад продуктiв харчування, без права торгiвлi в
лдrlопrу примiщеннi.
ВикОристання орендованого державного майна не за rrризначенням забороняеться.

2.умови пЕрЕдАчI  тА

2.| . ОРЕНДДР всryпае у строкове платне користування державним Майном у TepMiH, указаний у
,щоговорi, але не ранiше дати пiдписання сторонttп{ и цього ,щоговору (у разi оренди нерухомого
маЙна на строк не менше нiж три роки  не ранiше дати державноi реестрацii Щоговору) та акта
прийпtанняпередачi Майна.
2.2.17ередача Майна в оренду не тягно за собою виникнення в ОРЕН!ДРЯ лраtва власностi на це
Майl.rо.

I Jласником орендованого Майна залишаеться держава, а ОРЕНДДР користусться ним
пр()T'I гом строку оренди.
2.3. Передача орендованого Майна у суборенду забороняеться. _
2.4. Ризик випадковоi загибелi або ушкодження об'екry оренди несе Ба.rrансоутримрач.



3.орЕшIнА плАтА

3,1, Орендна плата визначаеться на пiдставi Методики розр€жунку орендноi плати, затвердженоТпостановою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 04.10.95 N 7sЪ 1зl змiнами) (далi  Методика
розрахунку), або за результатап4и конкурсу па право оренди державного Майна i становить безfЩВ за базовиЙ мiсяцЬ розрахунКу (останнiй мiсiць, за який е iнформацiя про iндекс iнфляцii) ЛИПеНЬ 2011Р, 1433168 ГРН. ОРеНДНа Плата за перший мiсяцЪ оренди _ вересень 2011р.визначаеться шляхом кориryвання орендноi плати за базовий мiсяць на iндекiи iнфляцii засерпень, вересень".
З,2, НаРаХРаННЯ ПДВ Еа СУМУ Орендноi плати здiйснюеться у порядку, визначеЕому
законодzlвством.
3,3, Ореiтдна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шJUIхом кориryвання орондноi плати
за попередrriй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяць.
3,4, у разi користування Майном протягом неповного календарного мiсяця (першого таlабо
остzlЕнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi * ор".ф* I Iя визначаеться згiдно зtIиHHoIo I \ 4етодикОю розрахУIку на ocHoBi орендноi плати за вiдповiднi мiсяцi пропорцiйЕо днrIмкористування.

3.5. РозмiР орендноi платИ перегJIядаетьсЯ на вимоry однiеi iз ,

розрахунку, icToTHoi змiни стаI Iу об'екта оренди з незапежних
випадках, передбачених чинним зtlкоЕодавством

CTopiH у разi змiни Методики ii
:  вiд CTopiH причин та в iнших

з,6' Орендна плата перераховуеться до державного бюджеry та Балансоугримувачу успiввiдношеннi
_50 %  до деряmвного бюджету по мiсцю реестрацii орендаря у податковiй iнспекцii на

рахунки вiдкритi вiддiленням казначейства у розмiрi 71б184грн...
_50 %  балансоутримувача у розмiрi 716184грн

ЩОМiСЯЦЯ Не ПiЗНiШе 15 ЧИСЛа мiсяця наступного за звiтним вiдповiдно до пропорцiй
розподiлу, установлених Кабiнетом MiHicTpiB Украihи i чинних на кiнець перiоду, за який
здiiiснlоеться платiж.
3,7, ОформленнЯ платiжниХ дорrIенЬ повиннО здiйснюватися незалежно вiд наслiдкiв
господарськоi дiяльностi оРЕН[дрЯ протягом дii ,Щоговоруо у вiдповiдностi з наказом вiд
2в.02.05 } lb 87 дпА ,,Про затвердження змiн та доповнень до наказiв вiд 01.07.02 Ns 301 дпА),rкраiirи та вiд 01.08.01 } lъ 306" та IнструкцiI  про мiжбанкiвський переказ грошей в YKpaihi в
НаЦiОНаЛЬНiЙ ВаЛЮТi, ЯКа ЗаТВеРДЖеЕа Постановою правлiння Нацiонurru"о.о Ъч"оу украihи вiд
l 6.08.06. м 320, з дотриманням наступного порядку:

,l, 
l 0 l ;  ;*  22080200*  27 9231694 1 *  Ns 1 2/  024564о д*  02.09. 1 1 

*  l з 467 з з7 * х*

Х  виД платежу: 1  орендНа плата; 2  пеня; 3  авансовий платiж, завдаток
3,8, ОренДна плата, перерiжоВана несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае iндексацii i
стяryеться до бюджеry та Балансоутримувачу у визначеному пунктом З.6 спiввiдношеннi
вiдповiдно До Чинного Законодавства Украъи . урu* у"чrrням пенi в розмiрi подвiйноi облiковоi
ставi(и НБу на дату нарахування пенi вiд супли заборгованостi за къжний день прострочоння,
уклIоч€lючи день оплати.
3,9, Зайва сума орендноi плати, що надiйшла до державного бюджету та Балансоугримрачу,
пiдлягае залiку в рахунок подЕrльших платежiв
3,10, Зобов'язання Орендаря за сплатою орендноi плати забезпечуrоться у виглядi завдатку в
розмiрi но меншому, нiж ореЕдна плата за три (базових) мiсяцi ор""д", який вноситься в рахунокплати за три ocTaHHi мiсяцi оренди.
3,11, У разi припинення фозiрвання).щоговору оренди Орендар сплачуе орендну плату до дняповерненНя Майна за актоМ прийманНяпередавання включно. Закiнчення строку дii До.оuоруореЕди не звiльняс Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо



,.l. Передбаченi зtжонодЕtвством апdортизацiйнi вiдрахувtlншI  на орендоване Майно нараховуються
iого БалансоутриIчrувачем i використовуються на повне вiдновленнrl орендованих основних
фЕдЬ. ,|  

_

12. ПолiП,пенЕЯ орендованого Майн4 здiйсненi за рахунок ап,rортизацiйних вiдраrувань, с
власнiстю держ,lви.
4.3. Вi,щlовлення орендованого Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдЕо до тrуrктiв 5.8, 5.10, 6.2
цьою Щоговору.

5.._ощ

О Р ЕI IДДР зобов'язуеться:
5.1.Використовувати орендоваI Iе Майно вiдповiдно до його призначеннlI  та уN{ ов цього,Щоговору.
5.2. Своечасно i у повtIому обсязi сплачувати орендну плату у спiввiдношеннi визначеному у п.3.6
цюго,Щоговору.
5.3. Протяом мiсяця, пiсля пiдписанrrя Щоговору внести завдаток, передбачений цим Щсlговором.
завдаток iтяryеться до держЕlвного бюджеry i БалансоуцриIчryвачу У спiввiдношеннi, визначеному у
пyEKTi 3.6 цього ,Щоговору. Пiс.пя закiнчення основного строку .Щоговору ореЕди здiйснюе,гься
перерахувtlншI  орендноi плати за ocTaHHi мiсяцi з ypaxyBaHIUIM внесеного Орендарем завдатку. У
разi порушення Орендарем зобов'язання зi сплати орендноi плати BiH мае вiдшкодувати
державI IоМу бюджеry i БалшrсОугриIчryваЧу збиткИ в суплi, на яку вони переВищують розмiр
зtвдатку. ЯкщО в разi дострокоВого припИненI IJI  ,ЩоговорУ за згодою CTopiH сума сплачених
ореI IJшиХ платежiВ i заздаткУ перевищИть передбаченi .Щоговором платежi за перiод факти.пrоi
оренJи, то це перевищення розглядаеться як зйва суN[а орендноi плати (див. rT. 3.9 цього
[ оговору).
5.4. Щомiсяtlно не пiзнiше 25 чис:tа звi,гуватп оРЕН!о!АвцЮ та балансоуцриIчfувачу про
вЕесеЕня орендноi плати, скориrованоi на iндекс iнфляцii, до державного бюджету та на
розрЕlхуЕКовий рахУнок баладrсоугриIчfуВача З одночаснИм наданЮIм копiй платiжних дор} цень з
вiдr,tiткою обсrгуговуючого бшrку.
5.5. у разi припиненнrI  або розiрвання .Щоговору повернути БалапсоугриIчryвачу, орендоване
майно за актом приймшrня  передачi у належному стшri, не гфшому нiж на момент передачi його
в оренду, з BpaxyBilHHrIM норм:tльногО фiзи.пlогО зносу, та вiдшкОдувати Орендодавцевi збитки у
разi погiршеннjl стану або втрати / повноi або частково7 орендовЕlного Майна з вини
орЕн!lра.
МайЯ9 ВВtlJкасться повернеI Iим БалшrсоугриIчryвачу з моменту пiдписання сторонами акта
приftrrшrrrяпередачi, один примiрник якого надаеться орЕнддрЕм орЕндодАвцю у
триденшлй TepMiH з дати його пiдписання. обов'язок щодо скпаданЕя акта приймання
передаваЕЕrI  покJIадаеться на ОР ЕН!ДРЯ.
У разi ненадzlння у триденний строк : i дати пiдписанпя €кту прийманняпередачi
орЕндодАвцЕвI , зобов'язання оРЕНшрЯ по поверненню орендовilного державного майна
вва] каються не виконtlними, а ОРЕr.IДАР зобовОязаний сплатити неустойку у розмiрi подвiйноi
ILlfiE за користуваншI  держаtцим майном за час пРострочення.
5.6. У мiся,птий TepMiH пiсля укJIаденIUI  цього,Щоговору застрrжрати орендоване нерухоме Мйно
Еа корЕсть орЕндоДдвцЯ (для передачi Балансоутриплувачу) . у порядку, визначеному
зяI iоЕодавством, вiд пожежi, залиття, протипрtlвних дiй 3х осiб,,стихiйних явищ, Ее менш нiж на
йоЮ BapTicTb, визначеному звiтом про незалежну оцiнку i надати орЕI { доДДВЦЮ та
БатавсоугриIчryвачу копiю договору CTPI IX} BZIHШI ; стрiжового полiсу та копiю платiжного
доручеЕшI  з вiдrлiткою банкУ про сплаТу стрtlхоВого I I JIатежу. Постiйно поновJIювати договiр
страхування таким чином, щоб увесь строк"орсIцI r Майно було зtстрilхованим з оlщочасним
ЕаДЯВТIЕИ КопiЙ договору стрtlхрЕlння та платiжЕш( доручеЕь ОРЕrЩаД4ВЦЮ та
Балшrсоугриýryвачу.



,.Забезпе,пrти пожежЕу безпеку згiдrо з З:rконом Украiни ,оПро пожежЕу безпекУ'та I Iостанови
iiHery MiHicTpiB Украiни вiд 14 лютого 2001 року м 150 ,,Порядок * "дu* i op.* ur" держчlвного
кежЕого н€гJIяду дозвiл на початок роботи пiдприемств та оренду примiщення'' зi зйiнаrrци ,о
IовI IеЕЕяМи. КопiЮ отриманого дозвоJtУ або декларацii разОм . * orri"a договору стрilхування
ЗЬнОi вiдповiда.lьностi ОР Е НДДР надае О Р Е ндоддв цю та Бдлд нс оWр ийувдLN.

Вiддпкодвати затрати, понесенi балансоlтриIчryвачем в разi виникнення надзвичайних
ryацй на об'еrгi оренди з вини оРЕНДдРЯ. '' 

l. Забезпечувати збереженtul орендованого Майна, запобiгати його пошкодженню i псуванню,
Е\ lати Майно в порядку, передбачеЕому санiтарнимЦ НОРМЕlПilи та правилаN,Iи пожежноi безпеки,
дтрЕ\ fуватЕ орендоване Майно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на момент пЪредачi його в
ЕЕд/ , з BpaxyBElHI lIM норм€rлъного фiзи,пrого зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.
9 У разi виI Iикнення зац)ози або настання надзвичайних сиryацiй, пЬв'язадrих , ,rр"роu"uй
гюliсю: ypaftlн, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, Еадавати cBoix працiвникiв дrrя ik
опер€дкеЕI rrI  та лiквiдацii наслiдкiв.
l0. Своечасно здiйснювати за власний рахунок капiтальнийо поточний та iншi види peMoHTiB
реЕдоваЕого Майна. Ця умова ,Щоговору не розглядаеться як дозвiп на здiйснення полiппIень
lреЕдованого Майна i не тягне за собою зобов'язання Орендолавця щодd компенсацii BapTocTi
rо: irшень
5,11. Здйснювати витратц пов'язанi з уцриманшм орендоваI Iого Майна. Протягом 15 робочихГНiВ ПiСЛП ПiДПИСаННЯ ЦЬОГО ,Щоговору укJIасти з Балансоугримувачем орендованого майна договiр
шро вiщКодaваI rнrl витраТ БалансоуТРИIчryВаЧа на угримzlЕшI  орендовtlЕого Майна та наданЕя
хо} ryЕiuьНих посJ[уГ ОрендарЮ, у томУ.пrслi Еа компенсацiю плати податку на землю.
i,12. Нести вiдцrовiдальнiсть за дотриманшI  правил експлуатаrдii iнжен.р""*  мерЬж, пожежноi
безпеки i caнiTapii в примiщеннях згiдно iз законодtшством.
ý.13. Здйсцити HoTapiabHe посвiдченшI  та держtlвI Iу реестраrдiю цього .Щоговору (якщо це
перелбачеЕо законодавством) за р€хунок cBoix коштiв.
5.14. ЗабеЗпечитИ постiйний достуrl працiвникiь ОРЕН!О,ЩАВЦЯ до орендованих примiщень дJIя

|  веобхi.шrого огJIяду та перевiрки використання орендовЕlного Майна у вiдповiдностi ОР у* о" цього
.Щоговору.

5.15. ЗабезпетIити постiйний доступ БалансоутриIчryвача до орендовtших примiщень з метою
коrгролпО за викорИстtlншIМ Майна згiднО видд_ч дiялЬностi орондаря, визначеного у роздiлi 1 цього
договору.
5.16. Оренлар зобов'язаний на вимоry Орендодавця проводити звiряння взаеморозрахункiв по
ореrлних платежах i оформгrяти вiдповiднi акти звiрки.
5,17, У разi змiни юридиtlноi алреси, телефону, назви пiдприемства, банкiвських та iнших

=  qе_ýiз_итЬ Орендар повiдомтtяе Орендодавця про cBoi HoBi реквiзити у тижневий TepMiH.
: i s.tB. ВlконраТи iншi зобов'язаНня, не зазначенi 

" ц"оф ,Щоговорi, але встановлеrri нормаIuи
з:жоЕодaвства.

5.19. ПисЬмово повiдомитИ ор{ ндоДДВЦЯ, не пiзнiше, нiж за 30 (тридцять) дiб про свiй HaMip
щодо закiнчення, припиЕення або розiрвання даяого .Щоговору.
* s,20, орндар, у разi намы продовжити строк дii договору оренди, зобов'язаний не пiзнiше нiж за
чiсщь до закiнчонюI  Tepмirry дiТ договору оренди подати орЕндоДАвцЮ пРо це за,Iву з
Jоц} !еЕтЕlп,lи щодо виконаI IЕя YIrfOB договору оренди (дозвiл пожежникiв, копiя договору
страх} ъаШrя держЕlвfiого майна" платiжНi дор} ченШI  прО сплатУ стрtlховоГо платежу та iH.).

ОРПЦДР мае прtlво :

б.i. ВшсорI Iстовувати ореIцоване Майшо вiдповiдно до його призначення та р[ов цього,Щоrовору.б.: . За згодоЮ орЕндоДдвцЯ проводити заtuiну, реконструкцiю, розширеннrI , TexHi.пre
переозброеншI  орендовtlного Майна, що зумовJIюе пiдвищення toio BapTocTi.
6,j, CarrocTiйHo розподiгrяти доходи, отриманi в результатi викорисr* *  орендовапого Майна,
створюв:tти спецiальнi фонди фозвитку виробництва, соцiапъно* ул""ур"их заходiв тощо).

4



,. У випадку розiрванrrя дЕrного,ЩоговорУ залишити собi проведенi пократцчtнЕя орендованого
Йна ЗдiЙсненi за власнi кошти, якщо вони можуть буги вiдокремленi вiд майна без його
шкодженнrI . 

_ л_7,оБов,язки орЕIщодАвIш

1. Передати ОРЕНДАРЮ в оренду Майно згiро з цим ,Щоговором по акту прийманняпередачi
afua, яrсrй пiдписуеться одночасно з цим,ЩогоЙором i е його невiд'емною частиI Iою.
J. ЗдЙснювати контроль за своечасним i у повному обсяry Еадходженням платежiв до
Ержiвного бюджету за орендtу Еерухомого майна за циI \ ,I .Щоговором
З. Не вЕIишIти дiй, якi б перешкодкаJIи ОРЕНДДРЮ корис,iуватися орендо"ч""*  Майном на
B{ oкlx цього .Щоговору.
I 4. Письмово повiдомити ОРЕНЛДРЯ та Балансоугримувача не пiзнiше, нiж за 30(трилчять) дiб
про свiй Hш,rip щодо з.lвершенюI , припинення або розiрвання даного Щоговору.

8. прАвА орЕшIодАвIUI

8.1, ВстановJIювати орендну плату згiдно з "Методикою розрilхунку та використ€lння плати за
ореЕду держЕlвного маЙна", яка затверджена Постановою Кабiпету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
И.10.95р. Ns 786 iз змiнами та доповненнями до неi.
t.2. КонтроJIювати наявнiсть, стан, ефективнiсть використання Майна передfiIого в оренду за цим
.Щоговором I I I JIяхом вiзушtьного обстеження зi скJIаданням акта обстеження.
8.3. Виступати з,iнiцiативою про внесення змiн до цього,Щоговору оренди або його розiрвшrrrя у
в} fпащах погiршення стfi{ у орендованоrо маЙна, неналежного та не за призI Iаченн.шл Його
BEKopиcTElHHrI , невиконання О Р Е НДДР ЕМ yil{ oB цього договору.

9. вщповUIАлънIсцп I  вýцIшЕнця 9пор[ц "зд договором

9.1. За невиконtlння або неналежне виконанЕя зобов'язань за цим ,Щоговором сторони несуfь
вiлровiда.lтьнiсть згiдно з тIинним законодЕtвством УкраiЪи.
9.2. ОРЕНДОДДВЕЦЪ не вiдповiдае за зобов'язанЕями ОРЕНДДРЯ. ОРЕНДДР не вiдповiдае за
зобов'язшrнями ОРЕНДОДДВЦЯ, якщо iнше не передбачено цим,Щоговором. ОРЕIЦАР вiдповiдае
за сво'iми зобов'язаЕнrIми i за зобов'яз,lннrlми, за якими BiH е правонастуI Iником, викJIючно власЕим
мяйном. Стягненrrя за цими зобов'язаннями не може буги звернене на орендоване держilвне
Майно.
9.3. Контропь за факти.* rим використанням, зщначеного у .Щоговорi орендованого держzlвного
Майнц несе БалшrсоутриIчIувач  пiдприемство (органiзацiя), на балшrсi якого перебрае державне
Майнg.
9.4. У разi виявлення ОРЕН!О!АВЦЕМ факти.тtого використання ОРЕН!ДРЕМ державЕого
:кайна за нецiльовим призначенням, визначеним у роздiлi 1 цього договору, розмiр збiльшеноi
орендtоi ставки, визначоноi вiдповiдно до "Методики розрtlхунку та використання плати за ореЕлу
державного маЙна", яка затворджена I Iостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95р. JФ786
застосовуеться з днrI  укладашш договору оренди.
9.5. Вiдтrовiдаiьнiсть за збереженнrI  орендовilного Майна та використalнIш його за призначеннrtм
покJIадено на ОР Е Н[ДРЯ згiдlо tмнfiого законод€lвства
9.6. Спори, якi виникzlють за цим.Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шллrом,rереговорiв,
вгрiшуються в судовому порядку
9.7. У разi банкругстьа ОРЕН!ДРЯ BiH вiдповiдае за своi борги майном, яке належиъ йому на
шрвi власностi, вiдповiдно до зtжонодtlвства Украiни.



l. Щей .Щоговiр укпадено строком на#
{  ёQU" ПЦh.вкI IюtIно

'/ / * ? , '^ ' ,щодiе 
" 

P"1,/?+ Дz;zafuft.пo

У'ршi вцсупrостi заяви однiеi iз cTopiн про припиЕенIUI  або змiну упtов ,Щоговору оренди
отяго\ {  о..IЕого мiсяця пiсля закiнчення TepMi...__K_y дii.Щоговору; повнiй оплатi за,Щоговоролгi при
| raFtri iВфОРМаЦii ЩОдо Виконztння уп{ ов цього.Щоговору, а сап{ е: наявностi договору стрi} хуваншI ,
lзво.ry або декларацiТ наданоi оргfiIаil{ и державI Iого пожежного нагляДУ, .Щоговiр, за зшIвою
РЕН/ИРЯ. щодо продовження TepMiHy дii, наданою вiдrrовiдно до п. 5"20, може буги
Р:овхtеттий на тих сalп{ их )д{ oB.lx, якi передбаченi у,щоговорi.
0.". Уrrови цъого.Щоговору зберiгають сиJry протягом всього TepMiHy цього !оговору, в тOму
BeTi,V вя"пажах' коли пiсля його укладення' ззlконодrrВством встановлено правил&, Що
к,гiршlють стtlновище оРЕНддря, а в частинi зобов'язань оРЕН!ДРЯщодо орендноi плати 
&l вI iкоЕilltня зобов'язань.
luз. Змigи i доповнення або розiрваrrrш цього.щоговору догryскаються за взаемноi згоди cTopiH i
фОРrrТПОrОться додатковими угодами. Змiни та доповI Iення, що пропонуеться внести,
Frfзг]ядаються протягом одЕого мiсяця з дати ik подання до розгJIяду iншою стороною.
l'_t.l. Договiр може буги розiрваним на вимоry однiеi iз cTopiH за рiшенням госшодарського суду у
вЕпад(у невиконаннrI  9гороками cBoix обов'язкiв та в iнших випадках передбачених
заýоЕодавством Украiни.
i0.5..щоговiр припиняе дiю у разi невиконання орендарем взятого на себе зобов'язання шодо
qрах} ъаЕшI  орендованого Майна протягом одного мiсяця з дати укJIаденнI I , .Щоiовору та
зобов'язашrя щодо отриманЕrI  дозвоJry або декларацii оргаrrалли державного пожежного нiгляду.
i0.6. У разi приПиненнrI  або розiРванI lя .ЩоговорУ полiпшеняя орендовчlного Майна, здiйсненi
орЕнддрЕм за рахунок власних коштiв, якi можна вiдокремити вiд орендовtlного Майна не
зявJаюIш йому шкоди, ви3наються власuiстло орЕнддРЯ, а невiдокремmованi полiпшення 
вrасвiстю держави. ПолiпшенЕя орендовulного Майна, що не вiдокрем.тпоються вiд Майна без|  заподiяння йоrrry шкоди, здiйсненi орЕндАРЕМ за рzжунок власних коштiв без згода
орЕндоддвця е державною власнiстю i компенсацii не пiдлягшоть.
l0.7. Реорганiзацiя орЕндоДдвI tЯ або перехiд права власностi на ореЕдовшrе Майн< ; TpeTiM
особа.ч не е пiдставою для змiни або припипеншI  чинностi цього .Щоговору, i BiH зýерi.u" Ъ"о'o
щнiсть дJIя нового власшика ореI Iдованого Майна (його правонаступникiв), за винятком випадку
прЕв€lтизацii орендованого Майна О Р ЕНДДР ЕМ.
l0.8. Суперечки, якi виникшоть пiд час виконання ,щоговору оренди, вирiшуються за згодою
сгорiн. Якщо згоди не буле досягнуго, то суперечка передаеться на розгляд до господарського

:  с} 'дУ,

u/ ,_ 10.9. I Iиппiсть цього.Щоговору припиняеться внаслiдок :

в Закiнчення сц)оку, на який його було укJIадеЕо;
о Приватизацii орендов.lного майна QРЕНДДРЕМ ;

Е Загибелi орендованого Майна;
Ц .ЩОСТРОКОво за взасмною згодою cTopiH або,зарiшенняrл господарського суду;
о Бшrкругства ОРЕН!ДРЯ ;

о Лiквiдацii ОРЕНДДРЯ  юридиlпIоi особи;
о Уразi cMepTi ОРЕНДДРЯ (якщо орендарем е фiзична особа);
з Та в iнших випадках, прямо передбачених tIинним зЕlконодавством УкраiЪи.

_,] .10. Bci змiни та доповнення до цього .Щоговору ввскаються дiйсними лише в тому випадку,
gтгцо воrrИ здiйсненнi в письмовiй формi та пiдписанi обома сторонtlil,lи.
: ,: ,.l1. У разi припинення або розiрванrrя цього.Щоговору орЕнддР зобов'язаний негайно
trоверЕуп{  БалансоуrРИIчfУВаЧу Майrrо у cTaHi в якому воно буй одержЕlно, з ур€lхув€lцшп.r
Еоруаjьного зЕосу, або у cTmri, який було обрtовлено в .Щоговорi. у разi, лсщо орЕIцIдр
зzrтрп,rаВ повернеЕня Майна BiH несе ризиК його випадкового зЕищеннrI  або випа,дового
поЕIкодкеннrI .

rO.cTPoK чинностI . умови змIни тА приI IинЕнI Iя дотоýору



r.12. ВзаемовИносини cTopiH, не вреryдьованi цим,Щоговором, реryJIюються тIинним

коЕодавством Украiни.
).l3. Щей логовiр укладено в 3х примiрниках якi мають однакову юридиtIну сиJIу, по одЕому
pneipmqy мя О Р Е НД ОД Д В ЦЯ, О Р Е НДА Р Я та Баrrансоугриiчfувача.

11. додАтки

Додатки до цього,Щоговору е його невiд'емною i складовою частиЕою. До цього,Щоговору

Iо.Iаються:
о Акт прийманЕяпередачi орендов.lного Майна;

в Розрахунок орендноi плати;

tr Звiт про оцiнку Майна, що передаеться в оренду;

12.ЮРИJIЦЧЦI  АДРЕСИ. БАЦКIВСЪКI  РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ОРЕЕДОДАВЕЦЪ:
Ьiовальне вiддiленrrя Фокду держаRного
rайпа Украrъи по ,щнiпропетровськiй обпастi

49(ХЮ, м.,Щпiпропетровськ,
Byrr Комсомольська, 58

Te,L 742ý743, 7428737 ;

фr;с 7428735.
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А кт
I IриимАння_I [ЕрЕдАчI

в оренду нежитлового примiщення площею 99,91 кв.м
бr: iвлi, що знаходиться на балансi Криворiзького коксохiмiчного
^ exHiKyMy НМетАУ за адресою: м.Кривий Рiг, вул.Революцiйна,40

Ми, що нижче пiдписалися, регiональне вiддiлення Фонду
.]ержавного майна Украiни по .Щнiпропетровськiй областi в особi,рrю зй&Гt lca?ozаleZLlL&

Га:u
о]ного боку, iзична особапi2цприемець Павлова Тетяна
Володимирiвна, з другого. боку, склали цей акт прийманняпередачi в

оренду державного неру)(омого майна:

приЙняв:
Фiзична особапiдприсмець

.Павлова

Щиректор Криворiзького
tсоксохiмiчного TexHiKyMy

loНulJlbнol металургlиноl\ .
ii УкраТни

Назва об'екту оренди Площа (кв.м) Незалежна оцiнка
на 31.03.201l р.

Частина будiвлi
примiщення iдальнi

, 99,9t 139730 ,грн.

;* * йlч9&',i; ; i; r,
УТРИМУВАЧ

"узголжЕно"

';У лý$Ь \ * ""'
.:  El \NlglTilfl| tР' | tsj ý

Р ъ\  iъф. / ý ý

Ёйы.фt# illъ9

А.I .Моргун

ЕРВЩАВ:



РОЗРАХУНОК

орЕндноi плАти до договору

Додаток l

S:99,91KB.M.
ФоП Павлова Т.В.

розрахунок проведений за'ометодикою розрахунку та використання плати за оренду

державного майна'', яка затверджена ,rо.ru"о"ЪюКаЬiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04,10,95

Ns 786 та змiнами до неi.

1. Розмiр рiчноi орендноi плати визначаеться за формулою:

l

Опл..:  Вп х Сор, пе

 BapTicTb орендованого майна

визначена незалежною оцiнкоЮ

 Оренлнаставка

 Вr, 139 730о0 ,р".

 Сор L2o/o

опл :139 730,0 *  О,| 2: \ 6 767,6 грн,

2. РозмiР мiсячноi opeH:Hoi платИ за перший мiсяц пiсля заключення договору оренди

або перегляду орен:ноТ п,rати розраховусться за формулою:

опл.мiс.:  Оп.,t. :  12 х Iп.р.х I  м,, де

 Опл.  рiчна орендна плата;,

_ I  п _ iндекс iнфлячiт за перiод з початку поточного року;

( для ореНди нерухОмого майНа  вiД дати проведення незалежноi оцiнки

до дати заключення договора оренди або перерахунку розмiра орендноi

плати);

 IM.  iндекс iнфляцii за перший мiсяць оренди;

опл.мiс. :  | 6J67,6 l| 2*  1,014 *  1,013 *  1,008 *  1,004 *  0,987: l433,67 грн,

Орендна плата розподiляеться таким чином:

50%   до державного бюджету у розмiрi  716,84 грн,

50%   балансоутримувачу у розмiрi  716,84 грн,

Головний спецiалiст

Узгоджено з орендарем

М.В. Насупа

r,



Щоговiр про внесення змiн

до договору оренди нерухомого майна,

що належить до державноi власностi
вiд 02.09.2011 NЬ | 21024564ОД

м. Щнiпро

ми, що нихtче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду дер} кавного майна

УкраТни по Щнiпропетровськiй, Запорiзькiй та Кiровоградськiй областях, код СЩРПОУ

42i6,1945, мiсцезнаходження я_кого: 49000, м. .Щнiпро, вул. I fентРаЛЬНа, 6 (ДаЛi

Орендодавець) начальника Регiонального

вiддiлення , що дiе на пiдставi Закону Украiни "Про

Фонд державного майна УкраiЪи", положення про Регiональне вiддiлення Фонду

д.рr,,u"поiО майна УкраiЪИ flo !нiпропеТровськiй, Запорiзькiй та Кiровоградськiй

областях, затверджоного наказом Ф,ЩМУ вiд 31.01.2019 Ns 84, наказу Регiонального

вiддiлення Фонду державного майна Украihи по Щнiпропетровськiй, Запорiзькiй та

кiровоградськiй областях Про тимчасове пiдпорядкування пiдроздiлiв Регiонального

вiддiлення та розподiл функцiональних обов'язкiв Mirrt керiвництвом Регiонального

вiддiлення, з одного боку, та Фоп Павлова т. в., код сдрпоу 27923| 694| ,

мiсцезнаходження якого: 50050, м. Кривий Рiг, вул. Володимира Бизова,24, кв. 123 (далi 

орендар), що дiс на пiдставi Свiдоцтва, з iншого боку, уклали договiр про наступне:

I . Керуючись наказом Фонду дор} кавного майна Украihи вiд 17.01 .20| 9 Jф 39 < Про

реорганiзачiю регiональних вiддiлень Фонду державного майна УкраiЪи> , в зв'язку з

реорганiзацiсю Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Украiъи по

Д"iпроп.rровськiй областi, наказом Фонду державного майна Украiни вiд 22.03.20| 9

J\ъ290 кПро визначення дня початку роботи Регiонального вiддiлення Фонду дер} кавного

майна УкраiЪи по Щнiпропетровськiй, Запорiзькiй та Кiровоградськiй областях> , згiдно

установчих документiв РегiонаJIьного вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи по

щнiпропетровськiй, Запорiзькiй та Кiровоградськiй областях, внести наступнi змiни до

договору оренди вiд 02.09.2011 лЬ t2l024564од, визначивши Орендодавцем за цим

догововом ого ма lни по

Роздiл I  цiеТ угоди набирае чиннiсть з22.03.20| 9.

I I . На пiдставi зворнення ФоП Павлова т. в. щодо продовх(ення TepMiHy дiТ

договору оренди вiд 02.09.2011 Nь 121024564оД та листа Криворiзького технiчного

коледжУ Нацiональноi металургiйноi академii Украihи вiд 08.04.2019 j \ b68, на виконання

наказу Фонду державЕого майна УкраТни вiд 13.05.2019 Ns 452 ,,Про ВНеСеННЯ ЗМiН ДО

типових договорiв оренди", заросстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи вiд 29.05.2019

за Ns 562lзз5зЗ, керуючись ст.179 Господарського кодексу Украiни та ст. l| , | 7 Закону

украiни кпро оренду державного та комунального майна)) внести змiни до договору

оренди вiд 02.09.201"1 лЬ 121024564од, укладеного та lrролонгованого TepMiHoM дii по

01.08.2019 включно: t


1. Викласти у Роздiлi 1. прЕдМЕт догОворУ BapTicTb орендованого майна в

наступнiй редакцii:

. "jч

))... BapTicTb якого визначена згiдно з висНовкоМ про вартlстЬ на

0б червня 2019 року i становить за незалежною оцiнкою 1Щ!JOJрн.."
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2 Викласти пункт 3.1та З.6 Роздiлу 3. ОРЕНдtIА I IJIАтА в наступнiй редакцii:

Враховуючи ст. 21 Закону Украihи ,,Про оренду державного та комуI IЕlдьного
майна" та у зв'язку з тим, що у результатi переоцiн* t,t ор."!ованого держЕвного мйна
базова орендна плата за I Iовою оцiнкою е н"* чою нiж орендна плата проiндексована за
попередЕьою оцiнкою, п.п. 3.1 та 3.6 договору залиш€lються незмiЕними.

Пункти 1,2 Роздiлу I I . цiеiугоди набираrоть чиннiсть з 02.08.2019.

З. Викласти Роздiл 4. використАння АмортизАцйних вцрдхувднь I
вцновЛЕнI lЯ орЕндОвАногО мАйнА у наступнiй редакцii:

4.I . Передбаченi законодавством амортизацiйнi вiдрахування на ореЕдоваI Iе Майно
нараховlпоться його Балансоутримувачем i використовуються на пЪ"не вiдновлення
орендованих основних фондiв.

4.2. Полiпшення орендованого Майна, здiйсненi за расунок амортизацiйних вiдрахувань, с
власнiстю держави.

4.3. ВiднОвлення орендованого Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до пунктiв 5.5,
5.8, 6.З цього,Щоговору

4.4. Щля бтримання згоди Орендодавця на здiйснення полiпшень Орендар звертаеться до
орендодавця згiдно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця держ€lвного майна
на здiйснення невiд'емних полiпшень ореЕдованого державного майна, затвердженим
ЕаказоМ Фонду державного майна УкраiЪи вiд25 тр€вня 2018 року л! 686, зареестровzlним
у MiHicTepcTBi юстицiТ Украihи 11 червня,2018 року за J\b 7I | / з2iбз.

4. Викласти Роздiл 5 оБов,Язки орЕIцАрЯ в наступнiй редакцii:
Орендар зобов'язуеться:

5.1. Використовувати орендов€lне Майно вiдповiдно до його призначеЕня та умов цього
,Щоговору.

5.2. Своечасно i у повному обсязi сплачувати орендну плату до державного бюджету та
Балансоутримувачу (у платiжних дорrIенЕях, якi оформлюе Орендар, вкt} зуеться
"призначення платежу" за зразком, який надае Орендодавець листом при укладеннi
договору оренди).

5.3. Забезпечувати збереження орендоваЕого Майнц запобiгати його пошкодженню i
псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами
пожежноi безпеки, пiдтримувати ореЕдоване Майно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на
момент передачi його в оренду, з врахуваЕням нормtlльЕого фiзичного зносу, здiйснювати
заходи протипожежноi безпеки.

_
5.4. ЗабеЗПечити Орендодавцю i Балансоутримувачу доступ на об'ект оренди з метою
коI rтролю за його використанням та виконttнням умов,Щоговору.

*

]

l



*

с

.1. Забезпечити Орендодавщо i БалшrсоуГРИIчtУВаЧу досlуп на об'екг оренди з метою
:онцоJIю за його використitнЕям та викоЕанням ).мов [ оговору.

5,5' У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з
природною стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, Еадавати cBoik
прачiвникiв для ik попередження та лiквiдацii наслiдкiв.

5,6, СвоеЧасно здiйСнюватИ за власниЙ рахуноК поточниЙ ремонт орендованого Майна. Ш\ } loBa,,ЩоговорУ не розгляДаеться як дозвiл на здiйснення полiп."i орендоваЕого Майна i
Ее тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компеЕсацii BapTocTi полiпшень.

У разi, якщо Орендар подае зЕUIву на rrогодження Орендодавцем здiйснення невiд'емних
полiпшень орендованого Майна, BiH зобов'язаний надати експертний висновок на
проектнокошторисну документацiю на здiйснення невiд'емних полiпшень.

5,7, Протягом мiсяця пiсля укладення цього ,щоговору застрахувати орендоване
Майно не менше, нiж на його BapTicTb за актом оцiнки (абЬвисновку про BapTicTb) на
користь Балансоу,тримувача, який несе ризик випадковоi загибепi чи пошкоджеЕня об'екта
оренди у порядку, визначеному законодавством, вiд пожежi, залиття, протиправних дiй 3х осiб, стихiйних явищ, i надати Оренdоdавцю та Балансоуmрurуiооу копii страхового
полiсу i платiжного доручення. Розмiр франшизи при укладur"i до"овору страхування
повинеН стаЕовитИ 0% . У разi не вiдповiдностi договорiв страхування вказанимвимогам, Орендар бере на себе зобов'язаЕня на uiдшкодування збиткiв нанесених
державi у разi настаI Iня страхового випадку.

постiйно поновлювати договiр страхування державного майна, щоб увесь строк орендиМайно було застрахованим, з одЕочасним наданням копiй договорiв страхування та
платiжних доручень Ор е н d о d ав цю т а Б ш ан с оу mр lлrly в ачу.

5,8, На вимогу Орендодавця проводити звiряння взаеморозрахункiв по орендних платех(ах
i оформляти вiдповiднi акти звiряння.

5,9, У разi припинення або розiрвz} нttя .Щоговору повернути Балансоутримувачу абопiдприемству/ товариству, указа"ойУ Орендодаuй, орендоване Майно в належI Iому
cTaHi, не гiршому, нiж на момен, ,r.р.дuri його в оронду, з урахуванням нормального
фiзичного зносу, та вiдшкодувати Балiнсоутр"* уuuоуЪбитЙ в разi погiршення стану або
втрати (повноi або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря.

5,10, ЗдiЙснюватИ витрати, пов'язанi з угриманням орондованого Майна. Протягом 15
робочих днiв пiсля пiдписання цього ,.Щоговору укласти з Балансоутримувачем
орондоваНого МайНа договiР про вiдшкодування 

""фа, 
Ь* u""оуrримувача на утримаЕняорендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю. 

'

5,11, Здiйснювати витрати, пов'язанi з утримаI Iням орендованого Майна. Протягом 15
робочих днiв пiсля пiдписання цього .Щоговору укласти з Балансоутримувачем
орендованого Майна договiр про вiдшкодування витрат Ьu".оуrримувача на утрима} Iняорендованого Майна та наданЕя комунальних послуг Орецiарю,' у тому числi на
компеЕсацiю плати податку на землю, або самостiйно уппuъr" ф.о"ор" на постачання
комунальних послуг

5,12, НестИ вiдповiдаЛьнiстЬ за дотримання правил експлуатацiТ iнженерних мереж,
пожежноi безпеки i caHiTapii в примiщеннях згiдно iз .uпо"одавством.



5.13. У разi реорганiзацii Орендаря, змiни рахунку, найменування, номера телефону,

rtiсцезнаходження письмово повiдомляти про це Орендодавця у тижновий строк.

5. Викласти Роздiл 6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ в наступнiй редакцii:
Орендар мас право:

6.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiДно до його призначення та умов цього
,Щоговору.

6.2. За письмовою згодою Орендодавця, у разi вiдсутностi заборони органу
yповноваженого управляти вiдповiдним мйном при укладаннi договору оренди, здавати

rtайно в суборенду. Суборендну плату в розмiрi, що не перевищуе орендноТ плати за об'ект

суборенди, отримуе Орендар, а решта суборендноi плати спрямовуеться до державного
бюджету.

6.3. За письмовою згодою Орендодавця та уповноваженого оргаЕу управлiння здiйснювати

капiтальний ремонт, проводити замiну, реконструкцiю, розшироння, технiчне

переозброення орендованого Майна, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi.

б.4. Iнiцiювати списаI Iня орендованого Майна Балансоутримувачем.

6. Викласти Роздiл 7. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕI IДОДАВI IЯ в наступнiй редакцii:
Орендо цавець зобов'язуеться :

7.1. Не вчиняти дiй, якi б перешкодж€rли Орендарю користуватися орендованим Майном
на умовах цього,Щоговору.

1.2. У випадку реорганiзацiТ Орендаря
переукласти цей .Щоговiр на таких самих
останнiй згоден стати Орендарем.

до припинення чинностi цього ,Щоговору

умовах з одним iз правонаступникiв, якщо

1.3.У разi якщо Орендар не сппачуе розмiр орендноi плати (повнiстю або частково), яка
пiдлягас перерахуванню до державного бюджету, протягом трьох мiсяцiв пiдряд, вживати

заходiв вiдповiдно до вимог законодавства щодо розiрвання Щоговору та стягнення

заборгованостi.

7. Викласти Роздiл 8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ в наступнiй редакцii:
Орендодавець мае право:

8.1. Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача виконання умов Щоговору
та використання Майна, пероданого в оренду за,.Щоговором, i у разi необхiдностi спiльно з

Балансоутримувачем вживати вiдповiдних заходiв реагування.

8.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього .Щоговору або його розiрвання у
разi погiршення стану орендованого Майна внаслiдок невиконання або нена"ltежного

виконання умов цього !оговору

8.3. Здiйснювати контроль за станом Майна шляхом вiзуальногообстеження зi складанням

акту огляду, звiту (довiдки).

8. Викласти Роздiл 9. ВЦпоВЦАЛьнIСТь I  ВиРIШЕнI Iя CПOPIB ЗА
ДОГОВОРОМ в наступнiй редакцii:



9.1. За новиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони

нес} ть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.

9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдае за

зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим ,Щоговором. ОРеНДаР

вi:повiдае за своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником,

вI IL; Iючно власним майном. Стягнення за цими зобрв'язаннями Ее можо бути звернене на

орендоване державне Майно.

9.3. Спори, якi виникають за цим ,Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом

переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

9.4. Постiйний контроль за фактичним використанням, зzвначеного у ,Щоговорi

орендованого державного Майн4 носе БшансоуmрuJчrувач  пiдприемство (органiзацiя), на

балансi якого перебувае дерх(авне Майно.

9.5. У разi виявлення Оренdоdавцем фактичного використання Оренdарем державного
rtайна за нецiльовим призначенням, визначеним у роздiлi 1 цього договору, розмiр
збiльшеноi орендноi ставки, визначеноi вiдповiдно до "Методики розрахунку та

використання плати за державне майно та пропорчii ii розподiлу", яка затверджена

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 04.10.95 Ns 786 (зi змiнами), застосовуеться з

.]ати укладання договору оренди або з дати останньоТ перевiрки виконання умов ,Щоговору

оренди. Зазначени змiни оформлюються додатковим договором, який е невiдсмною

частиноIGЩоговору оренди.

9.6. У разi виявлення Оренdоdавцел,t фактичного використання Оренdарем державного
rtайна площею, що перевищуе розмiр орендованоi площi, з€LзначеноТ у роздiлi 1 цього
_]оговору, розмiр збiльшеноТ орендноТ плати застосовуеться з дати укладання договору
оренди, або з дати останньоi перевiрки виконання умов ,Щоговору оренди. Зазначени змiни

оформлюються додатковим договором, який е невiдемною частиною,Щоговору оренди.

9.7. Стягнення заборгованостi з орендноi плати та штрафних санкцiй, передбачених цим

,I [ оговором, можливо в безспiрному порядку на пiдставi викоI Iавчого напису HoTapiyca

таlабо на пiдставi рiшення суду.

, 9. Пункт 10.1 Роздiлу 10. СТРОК ЧИННОСТI , УМОВИ ЗМIНИ ТА

' ПРиПинЕнЕя ДогоВоРУ викласти в наступнiй редакцiТ:

кЩей договiр с пролонгованим з 02.08.2019 по Q1.07.2022 включно).

Починаючи з lrункта 10.2 викласти Роздiл 10 в наступнiй редакцii:

l0.2. Умови цього ,Щоговору зберiгають силу протягом усього строку цього ,Щоговору, у
To\ ry числi у випадках, коли пiсля його укладення законодавством установлено правила,

що погiршують стаЕовище Орепдаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ

п_Iати  до виконання зобов'язань.

10.3. Змiни до умов цього .Щоговору або його розiрвання доrrускаються за взаемноТ згоди

CTopiH. Змiни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного мiсяця з дати iх
] о_]ання до розглялу iншою Стороною. Yci змiни та доповнення до цього ,,Щоговору

зносяться в такiй самiй формi, що й цей !оговiр, що змiнюеться або розриваеться, якщо

:нше не встановлоно законом.



l0,4. У разi лсцо )rповI rовФкеЕЕй оргаI I  упр€lвлiннrl Майном не попередив Орендаря про
начiр використовувати Майно дJUI  власних потреб за три мiсяцi до закiнчЬ""" 

"rponyцюго .Щоговору, Орендар, якиЙ Еztлежним чином виконував своi обов'язки за цим
,щогrсвором, мае пр€lво продовжити його на новий строк вiдповiдно до вимог цього
.Щоювору.

У разi вiдсугностi заяви однiеТ зi cTopiн про припиненЕя цього ,Щоговору або змiну його
умов пiсля закiнчення строку його дii протr"ом оfrного мiсяця, цей ДЪiовiр уваЙетьсяпродовженим на той самий строк i на тих самих умовах, якi були .r.редбuо.нi цим
,Щоговором. Виключення складають договори оренди по яким вiдповiдно до ст.11 Закону
УкраihИ ,,ПРО орендУ державI IОго та комун€tльНого майна" необхiдно 

"роiд"""" ouiцn"
об'екга ореЕди або договори оренди якi потребують внесення змiн в icToTHi yrou"
договору (з урахуванням таlабо на пiдставi змiн законодавства Украihи з питан" ф."д"
державного майна, матерiалiв перевiрки, тощо).

зазначенi дiт оформляються договором про внесення змiн до цього Щоговору, який с
невiд'емною частиною цього Щоговору.

10,5, РеоРганiзацiЯ Орендодавця абО перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM
особаirц не е пiдставою для змiни або припи".""" чинностi цього'.Щоговору, i BiH збфiгас
свою чиннiсть для нового власЕика орендованого Майна (його правонастуtlникiв), за
винятком випадку t lриватизацii орендов аного Майна Орендарем.

10.6. Чиннiсть цього Щоговору припиняеться внаслiдок:
 закiнченЕя строку, на який його було укладено;
 приватизацii орендованого майна;
 загибелi орендованого Майна;
 достроково за взаемною згодою CTopiH або за рiшенням суду;
 банкрутства Орендаря;
 лiквiдацiТ Орендаряюридичноi особи;
 у разi cMepTi Орендаря (якщо Орендарем е фiзична особа).

З iнiцiативою Орендаря цей договiр може бути розiрвано достроково у разi повiдомлення
ПРО Це ОРеНДОДаВЦЯ Ее МеНШ НiЖ за мiсяць до * о* е* ry розiрвання, надання акту
приймання  передачi орендованого майна вiдповiдно до п. 5.й цього договору та
виконаннЮ в повномУ обсязi Bcix фiнансових зобов'язань за цим договором на дату його
розiрвання.

l0,7, Сторони погоджуються, Що цей ,щоговiр буде достроково розiрвано на вимогу
Орендодавця, якщо Орендар:
 користуеться Майном не вiдповiдно до умов цього Щоговору;
 вiдмовою Орендаря щодо виконання,r.9.5 ц"о.о договору;
 вiдмовою Орендаря щодо виконання п.9.6 цього договору;
 погiршуе стан Майна;
 не сплачус орендну плату протягом трьох мiсяцiв пiдряд;
 пе робить згiдно з умовами цього.Щоговору поточ"ий ремонт Майна;
 без письМовогО дозволУ Орендода"ц" п.рJдав Майно, його частину у порr.rуваI Iня iншiй
сrcобi;

 перешкоджае спiвробiтникаМ Орендодавця таlабо уповновая(.riо органу управлiння1tiйснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Щоговору.

lO.t. У разi припинення або розiрвання,Щоговору:

t

I



t

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв за

згодою Орендодавця, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна, но завдаючи йому

шкоди, е власнiстю Орендаря, а невiд'емнi полiпшення  власнiстю держави;

полiпшенНя Майна, зробленi ОрендареМ без згоди Орендодавця, якi не мо} кна вiдокремити

без шкоди для Майна, е власнiстю держави та iх BapTicTb компенсацii не пiдлягае.

У разi приватизацiТ вiдповiдно до статгi 18 Закону УкраiЪи < Про приватизацiю державного

i комунального майна>  полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем 3а рахунок
власних коштiв за згодою Орендодавця, якi неможливо вiдокремити

10.9. Полiпшення Майна, зробленi Орендарем як за згодою, так i без згоди Орендодавця,

якi не мох(на вiдокремити без шкоди для Майна, е власЕiстю держави та ik BapTicTb

компенсацiт не пiдлягас.

l0.10. У разi припинення або розiрвання цього ,,Щоговору МаЙно протягом трьох робочих

днiв Орендар повертае Балансоутримувачу (або юридичнiй особi, якУ ВКаЖе

Орендодавець).

10.11. Майно вважаеться поверненим ОрендодавцюБалансоутримувачу з моменту

пiдписання Сторонами акта прийманняпередавання. обов'язок щодо складання акта

прийманняпередавання про повернення Майна rrокладаеться на Орендаря.

10.12. Якщо Орендар но виконуе обов'язку щодо повернення МаЙна, Орендодавець Мае

право вимагати вiд Орендаря сплати неустойки у розмiрi подвiйноТ орендноТ плати за

корисъування Майном за час прострочення.

10.13. Взасмовiдносини CTopiH, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються чинним

законодавством УкраТни.

10.14. Щей ,Щоговiр укладено в трьох примiрниках, кожен з яких мас однакову юридичну

силу, по одному для Орендодавця , Орендаря та Балансоутримувача.

I I I . Yci iншi умови договору, не порушенi даною угодою, з€lлишаються без змiн.

IV. Щей договiр про вI Iесення змiн е

укладений у 3х примiрниках, якi мають
моменту пiдписання.

Орендодавець:
Регiональне вiддiлення Фонду

державного майна УкраiЪи по

Щн iпропетровськй, Запорiзькiй та

KipoBo

невiд'емною i складовою частиною договору,
однакову юридичну силу i вступае в дiю з

Орендар:
ФОП Павлова Т. В., код еДРПОУ
27 92316941, мiсцезнаходження якого:

50050, м. Кривий Рiг, вул. Володимира

егi

Бltзова_ 24. кь 12З / r/ rl^ aa' tr/  ,/ 7а3z,аЕ,э Z / з
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РОЗРАХУНОК
орЕндноi плАти до договору орЕнди
ФоП Павлова Т. В. S=  99о91 кв.м.

Розрахунок проведеЕий за ООМетодикою 
розрахунку орендноI  плати за

державне майно та пропорцii iT розподirry",'яка затверджена постановою Кабiнету
MiHicTPiB Украihи вiд 04.10.95 Ns 786 iз змiнами та доповненI Iями до неТ.

1. Розмiр рiчноi орендноi плати визначаеться за формулою:

Опл: (Вп х Сор)/100,

де Вп  BapTicTb орендов€lного Marlнa, визначена шJIяхом проведенЕя
незалежноi оцiнки, грн.]

Сор  орендна ставка;

Впl77 541,00 грн.

Опл: (| 77 541,00 х 15)/100:2б б31,15 грн.,

Сор 15%

2. Розмiр орендноi плати за базовий мiсяць розрахунку визнача€ться за
формулою:

" Опл. Mic. :  Опл /  12 х Iд.о. х IM,

де Опл  розмiр рiчЁоi орендноТ плати, грн.;
Ц.О. iНДеКС iнфляцiТ за перiод з дати проведення незалежноi або

стандарТизованоi оцiнки до базового мiсяця розрахунку орендноi плати;
IM  iндекс iнфляцii за базовий мiсяць розрахунку оренднот плати.
розмiр орендноi плати за перший мiсяць оренди визначаеться шJutхом

коригування розмiру орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцii за
перiод з першого числа наступного за базовим мiсяця до останнього числа
першого мiсяця оренди.

Опл. Mic. :  2б б31,15 /  12 =  2 2| 9126 rрн.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону УкраiЪи о,ПРо оренду державного та комунаJIьного
майна" орендна плата за базовий мiсяць розрахунку травень 201:9 становить
4180,7l грн.

OpeH.Tra пIата розподiляеться таким чином:

.] о .] ер,кавного бюджету у розмiрi  2090,36 грн.
батансоrтримувачу у розмiуi2z 2090,35 грн.

Головнllil := _, __
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Акт
прийманняпередавання

орендованого нерухомого майно, що наJIе} кить до дерх(авноi власностi,

площею 99,9i кв.м, яке знаходиться на балансi Криворiзького
тЕхlтiчяого колýджу НМетАУ 9а адреоою: м. Кривий Рiг,

вул. Степана Тiльги (Революцiйна),40

м, Кривий Рiг

Тетяна
ё, о,

Павлова
в особi
коледжу

,,d9, о4. zozo

Ми,'що них(че пiдписалlлся, орендар  фiзична особапiдпри€мець
Володимирiвна, з одного боку, та Балансоутримувач

Криворiзького технiчного
з лругого боку,

скл€lли цей акт прийманняпередавання нерухомого майна, що належить до дерхrавноi
власностi, у тому, що перший передав, а другий прийняв:

Назва об'скту оренди Площа (кв.м)

Неrкитлове примiщення
iдzurьнi коледжу

99,9т

приЙняв:
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

lзькии технlчниI I
Ау
| €4".42/Zа

Т Ь,еопо,ufuрzа


